Protokoll KA 17/2021
Datum: 2021-09-28
Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* JA Jo Anna Axelsson, Ordförande
* MP Magnus Petersson, Ledamot
* BS
MD Mikael Dagberg Adj. Sekreterare
ML
KS Kurt Sehlqvist, FTG
MAP Maria Pedersen, FDG
HS

Frånvarande:
BS Bengt Söderberg Ledamot
HS Henrik Sundström FDG
ML Mike Lundström FTG
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§ 242

Mötets öppnande
JA hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 243

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade och justerade protokollet KA 16/2021 kontrollerades för att se om bordlagda
ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte. Föregående protokoll godkändes för
publicering.
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§ 244

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 245

Pågående ärenden
Regndäck Cadetti flyttas till nästa möte.

§ 246

Homologeringar
Inget att rapportera

§ 247

Officiella meddelanden
Inget OM publicerat under perioden.

§ 248

Budget
Budgeten följer planen.

§ 249

Dispenser
Helsingborgs kartingklubbhar ansökt om att få dispens att köra fler bilar än vad banlicensen
tillåter. Dispensansökan avslås.

§ 250

Karting on Tour
Karting on Tour vagnar finns tillgängliga om någon klubb önskar utnyttja dessa under
hösten.

§ 251

SM 2022
Henrik Sundström utses till tävlingsledare för SM 2022.
Mike Lundström utses till teknisk chef för SM 2022.
Kurt Sehlqvist utses till biträdande teknisk chef för SM 2022.
Skellefteå har officiellt tackat nej till att arrangera SM 2023. KU fortsätter arbetet med att
hitta en ny intressent för 2023.

§ 252

Regler
En lista med kommande ändringar i både tävlings och tekniska regler finns och en träff för
FDG och FTG planeras under hösten.

§ 253

SM-Regler
En lista med kommande ändringar i både tävlings och tekniska regler finns och en träff för
FDG och FTG planeras under hösten.

§ 254

Däckupphandling/Däck J60
Nästan alla däck är testade men det återstår några då testet fick avbrytas på grund av regn.
MAP och ML sammanställer resultatet inför det avgörande beslutet i början på oktober 2021

§ 255

Oljelista
Alla leverantörer har återkopplat och oljelistan är nu korrekt.
Nya tester måste göras då ”handels bränsle” numera innehåller mera etanol än tidigare.

§ 256

Nästa Möte
Nästa möte i oktober 2021 klockan 19:00 via teams
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§ 257

Övriga frågor
En fråga rörande mekanikerlicens för att delta vid en internationell tävling har inkommit.
Frågan hänvisas till licensavdelningen.
En fråga om att införa ytterligare motorer i Micro och Mini har inkommit. KU är helt eniga
att dessa klasser enbart ska ha en motortyp för att förenkla för nybörjare.
En skrivelse om förändringar av vikter i Micro och Mini har inkommit till KU. Frågan tas i
beaktning inför kommande ändringar av tekniska regler.
En förfrågan om vem som är aktuell kontaktperson för NEZ-samarbetet har inkommit. JA
utses som kontaktperson för NEZ.

§ 258

Mötets avslutande
Jo Anna Axelsson tackade för mötet och avslutade det.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________
Mikael Dagberg, adj. sekreterare

___________________________________
Jo Anna Axelsson, ordförande

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR KARTING

Sidan 3 av 3

